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§ 13 Dnr 2020-000115  

Rapport aktuellt om Coronaviruset och 
Covid-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna rapporten.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar bl.a. om följande: 

Kommunchefen leder dagligen möten i krisledningsgruppen 

besående av verksamhetschefer och vissa funktioner (exempelvis 

MAS). Mötena behövs för att fatta grund för beslut i hanteringen av 

coronaviruset. Ola Wigg (S), kommunstyrelsens ordförande, deltar 

på mötena så politisk nivå är informerad om den dagliga 

krishanteringen. 

Krisledningen arbetar i övrigt enligt ordinarie organisationsstruktur 

för att behålla den trygghet och närhet i arbetet som behövs för 

effektiv hantering av problem. 

Krisledningen behöver arbeta med stor flexibilitet och förmåga till 

att ställa om för förändrad lägesbild. Detta gäller för alla medarbetare 

i vår organisation. 

De medarbetare som har möjlighet i sin tjänsteutövning arbetar 

hemifrån och verksamheten har snabbt utvecklat en förmåga för 

distansmötesteknik vilket är en positiv lärdom för kommunen för 

framtiden.  

Det är viktigt att kommunen under hantering av krisen tänker 

långsiktigt och uthålligt. Vi måste förbereda oss för att hantera det vi 

har att hantera för stunden, ha en förmåga för ett eskalerande 

scenario och även, slutligen, ha kraft, förmågan och kontroll för det 

läge som Nordanstigs kommun med dess samhälle har efter krisen.  
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§ 14 Dnr 2020-000091  

Årsredovisning 2019 för Nordanstigs 
kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2019 samt sammanställd redovisning 

för Nordanstigs kommun.  

2. Fastställa balanskravsöverskottet 2019 till 3,0 mnkr. 

3. Bevilja kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2019. 

4. Bevilja Byggnadsnämndens ledamöter och ersättare 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

5. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019. 

6. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i 

Överförmyndarnämnden Mitt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 

7. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i 

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och 

FoU-Välfärd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen är Carin 

Walldin (S), Mandy Eriksson-Neu (S) och Göran Persson (SD) 

beslutande. Övriga ledamöter anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Vid prövning av ansvarsfrihet för byggnadsnämnden anmäler Lars 

Hed (M) och Johan Norrby (SD) jäv och deltar inte i beslutet. 

Vid prövning av ansvarsfrihet för Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd anmäler Johan Åkerlund (C) jäv och deltar inte i 

beslutet. 

Vid prövning av ansvarsfrihet för Överförmyndarnämnden Mitt 

anmäler Mandy Eriksson-Neu jäv och deltar inte i beslutet. 

Vid prövning av ansvarsfrihet för Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd anmäler Stig Eng (C) 

och Anette Nybom (S) jäv och deltar inte i beslutet.     
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Forts. § 14        

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt bokslut samt årsredovisning för 

Nordanstigs kommun 2019.  

Kommunen visar ett positivt resultat på 7,7 mnkr (miljoner kronor) 

och ett sammanställt resultat (koncernen) på 11,3 mnkr. 

Kommunens överskott efter balanskravsutredning är 3,0 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Verksamheter  

Stab     2,2 mnkr  

Samhällsutveckling och kommunikation   1,1 mnkr 

Teknik och hållbarhet    9,4 mnkr 

Utbildning     1,0 mnkr 

Vård och omsorg                       -23,2 mnkr 

Social omsorg                          -6,3 mnkr 

Budgeterat resultat för kommunen är 2,9 mnkr. Årets resultat på 7,7 

mnkr avviker positivt mot budget med 4,8 mnkr.                           

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

godkänna årsredovisning samt sammanställd redovisning för 

Nordanstigs kommun 2019. Fastställa balanskravsöverskottet 

2019 till 3,0 mnkr (Kristina Berglunds och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2020-03-17). 

2. Ledningsutskottet beslutar godkänna informationen 

(ledningsutskottets protokoll § 33/2020). 

3. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar 

utbildningsutskottets bokslut 2019 (utbildningsutskottets 

protokoll § 23/2020). 

4. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

bokslutsrapporten för Social omsorg 2019 samt 

bokslutsrapporten för Vård och omsorg 2019 (omsorgsutskottets 

protokoll § 26/2020).  

5. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna 

årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2019. Fastställa balanskravsöverskottet 2019 till 

3,0 mnkr (kommunstyrelsens protokoll § 47/2020). 

6. Revisionen föreslår att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

styrelse och nämnder amt de enskilda ledamöterna i dessa organ 

(revisionsberättelse för 2019).     
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§ 15 Dnr 2020-000128  

Årsredovisning 2019 för Nordanstigs 
Bostäder AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisningen för  2019. 

2. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Johan Norrby (SD) jäv och 

deltar inte i beslutet.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 3 317 746 kronor.                          

Beslutsunderlag 

1. Nordanstigs Bostäders årsredovisning för 2019. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Nordanstigs Bostäder AB 

(kommunstyrelsens protokoll (§ 48/2020). 

3. Revisionen föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019 (revisionens berättelser för 2019). 
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§ 16 Dnr 2020-000130  

Årsredovisning 2019 för Nordanstigs 
Fjärrvärme AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisningen för  2019. 

2. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Stig Eng (C) och Johan 

Norrby (SD) jäv och deltar inte i beslutet.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 344 kronor.                             

Beslutsunderlag 

1. Nordanstigs Fjärrvärmes årsredovisning för 2019. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Nordanstigs Fjärrvärme AB 

(kommunstyrelsens protokoll (§ 49/2020). 

3. Revisionen föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019 (revisionens berättelser för 2019).  
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§ 17 Dnr 2020-000129  

Årsredovisning 2019 för Nordanstigs 
Fastighets AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisningen för  2019. 

2. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

3. Uppdra till verksamheten att se över bolagets verksamhet. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Stig Eng (C) och Lars Hed 

(M) jäv och deltar inte i beslutet.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 33 760 kronor.     

Yrkanden 

Stefan Bergh (NoP) yrkar att bolagets verksamhet ska ses över då 

bolaget så gott som är vilande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Berghs yrkande och finner 

det antaget.           

Beslutsunderlag 

1. Nordanstigs Fastighets årsredovisning för 2019. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Nordanstigs Fastighets AB 

(kommunstyrelsens protokoll (§ 50/2020). 

3. Revisionen föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019 (revisionens berättelser för 2019).  
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§ 18 Dnr 2020-000132  

Årsredovisning 2019 för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisningen för  2019. 

2. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Ola Wigg (S) och Stig 

Eng (C) jäv och deltar inte i beslutet.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 4 272 kronor.                         

Beslutsunderlag 

1. Nordanstigs Kommunfastigheters årsredovisning för 2019. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB 

(kommunstyrelsens protokoll (§ 51/2020). 

3. Revisionen föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019 (revisionens berättelser för 2019).  
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§ 19 Dnr 2020-000133  

Årsredovisning 2019 för Nordanstig  
Vatten AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisningen för  2019. 

2. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Anette Nybom (S) och Johan 

Norrby (SD) jäv och deltar inte i beslutet.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

Bolaget visar ett nollresultat.                           

Beslutsunderlag 

1. Nordanstig Vattens årsredovisning för 2019. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Nordanstig Vatten AB 

(kommunstyrelsens protokoll (§ 52/2020). 

3. Revisionen föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019 (revisionens berättelser för 2019).  
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§ 20 Dnr 2020-000134  

Årsredovisning 2019 för MittSverige Vatten 
och Avfall AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisningen för  2019. 

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för MittSverige Vatten och Avfall AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2019 

Bolaget visar ett nollresultat.                           

Beslutsunderlag 

1. Styrelsen för MittSverige Vatten och Avfall AB:s 

årsredovisning för 2019. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Styrelsen för MittSverige Vatten och 

Avfall AB (kommunstyrelsens protokoll (§ 53/2020). 

3. Revisionen föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019 (revisionens berättelser för 2019).  
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§ 21 Dnr 2020-000131  

Årsredovisning 2019 för Fiberstaden AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisningen för  2019. 

2. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Stig Eng (C) jäv och deltar 

inte i beslutet.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Fiberstaden AB har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2019 

Bolaget visar ett positivt resultat med 3 481 222 kronor.                             

Beslutsunderlag 

1. Fiberstadens årsredovisning för 2019. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Fiberstaden AB (kommunstyrelsens 

protokoll (§ 54/2020). 

3. Revisionen föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019 (revisionens berättelser för 2019).  
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§ 22 Dnr 2020-000031  

Försäljning av fastigheten Östanå 3:112, 
Ilsbo. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Återremittera ärendet med uppdraget att se över om försäljning av 

tomt inom detaljplanerat område ska ske utan krav på att tomten 

bebyggs och ansluts till kommunalt vatten och avlopp.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Åke Eriksson har gjort en framställan om att förvärva 

fastigheten Östanå 3:112, Ilsbo församling.  

Fastigheten har en areal om 1054 m2 och priset fastställd till 

47,50/m2 det innebär den totala köpeskillingen motsvarar 50 000 kr 

(Femtiotusen kronor). 

För området gäller en detaljplan som antagit 1979-01-19.      

Yrkanden 

Johan Norrby (SD), med stöd av Sven-Erik Sjölund (S) och Stefan 

Bergh (NoP), yrkar att ärendet återremitteras. 

Johan Norrby (SD) yrkar i andra hand avslag på kommunstyrelsens 

förslag. 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska av göras vid 

dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska 

återremitteras. 

Omröstning begärs. 

Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder att ärendet avgörs idag röstar Ja. 

Den som stöder att ärendet återremitteras röstar Nej.  

Omröstningsresultat 

Med 11 Ja-röster för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

och 13 Nej-röster för återremiss beslutar fullmäktige att återremittera 

ärendet. En ledamot avstod från att rösta. 
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Forts. § 22 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M)  X    

Tua Eurén (M) X 

Michael Wallin (M) X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Johan Åkerlund (C)   X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Patric Jonsson (KD) X    

Magnus Willing (S)  X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Mandy Eriksson Neu (S)  X 

Sigbritt Persson (S)  X     

Christoffer Johansson (S)  X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X     

Carin Walldin (S)  X     

Oskar Lundin (S)  X     

Petter Bykvist (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Johan Norrby (SD)  X 

Göran Persson (SD)  X   

Eva Andersson (SD)    X 

Stefan Bergh (NoP)  X 

Summa  11 13 1  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att försälja 

fastigheten Östanå 3:112, till Sven-Åke Eriksson Västtjär 11, 

829 91 Ilsbo. Att fastställa köpekillnigen till 50 000 kr 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Delshad Salehs tjänsteutlåtande 

2020-03-10). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att försälja 

fastigheten Östanå 3:112, till Sven-Åke Eriksson Västtjär 11, 

829 91 Ilsbo. Att fastställa köpekillnigen till 50 000 kr 

(Femtiotusen kronor). Att godkänna upprättade köpehandlingar 

och uppdra till firmatecknarna att underteckna 

köpehandlingarna (ledningsutskottets protokoll § 36/2020). 
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Forts. § 22 

 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar sälja 

fastigheten Östanå 3:112, till Sven-Åke Eriksson Västtjär 11, 

829 91 Ilsbo. Fastställa köpeskillingen till 50 000 kr 

(Femtiotusen kronor). Godkänna upprättat köpekontrakt samt 

uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 

(kommunstyrelsens protokoll § 56/2020). 
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§ 23 Dnr 2020-000146  

Utökning av checkkredit för Nordanstigs 
kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utöka kommunens checkkredit till 30,0 mnkr.  

      

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget har kommunkoncernen en checkkredit på 10,0 mnkr. Vid 

bokslutet 2019 visade kommunen en stabil kassalikviditet. Rådande 

läge till följderna av covid-19 gör det svårt för kommunen och bolag 

i koncernen att veta de ekonomiska följderna. Troligt är dock att det 

kan få konsekvenser på vår likviditet som då skulle försämras till 

följd av att till exempel kunders betalningsförmåga försämras och att 

betalningsfristen till leverantörer förkortas.  

Att höja vår checkkredit skapar ett visst handlingsutrymme tillfälligt. 

Ekonomisk påverkan 

Kostnad för checkkredit är 0,1% av beloppet + gällande räntesats på 

utnyttjat belopp (för närvarande 0,174%).                             

Beslutsunderlag 

4. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar utöka 

kommunens checkkredit till 30,0 mnkr (Erik Hedlunds och 

Erica Norlings tjänsteutlåtande 2020-03-30).  

5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar utöka 

kommunens checkkredit till 30,0 mnkr (kommunstyrelsens 

protokoll § 63/2020). 
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§ 24 Dnr 2020-000147  

Lån för investeringar år 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lån för investeringsnivån 52 252 tkr avseende 2020 får upphandlas 

från kreditinstitut för att finansiera investeringar i kommunen.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har i 2020 års budget inga finansiella mål avseende 

investeringar. Tidigare har målet varit att samtliga investeringar bör 

finansieras med egna medel och/eller specifika bidrag. 

Investeringarna för 2020 uppgår till 52 252 tkr. EPC-projektet ingår 

inte i detta utan hanteras separat och upplånas i sin helhet. 

Självfinansieringsgraden utifrån 2020 års budget blir endast 

45 procent vilket medför lånebehov. Beräkningen av 

självfinansieringsgraden är årets resultat plus årets avskrivningar i 

förhållande till investeringsnivån. 

Likviditeten för kommunen är för tillfället god, men kommer att 

belastas av ovannämnda investeringsnivå. Följden av det blir 

förmodligen att det finansiella målet om att likviditeten ska vara 

minst 100 procent ej kan uppnås. 

Detta innebär att kommunen sannolikt inte klarar att finansiera hela 

investeringsbeloppet utan att uppta lån.                            

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att lån för 

investeringsnivån 52 252 tkr avseende 2020 får upphandlas från 

kreditinstitut för att finansiera investeringar i kommunen (Erik 

Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2020-03-30).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar  att lån för 

investeringsnivån 52 252 tkr avseende 2020 får upphandlas från 

kreditinstitut för att finansiera investeringar i kommunen 

(kommunstyrelsens protokoll § 64/2020). 
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§ 25 Dnr 2020-000135  

Aktiefördelning i Ostkustbanan 2015 AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa 

om 19 000 kronor till Timrå kommun. 

2. Godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa 

om 20 000 kronor till Sollefteå kommun. 

3. Godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa 

om 10 000 kronor till Ånge kommun. 

4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga 

delägare i bolaget godkänner affären.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun 

och Ånge kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är 

mitt i processen med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget 

Ostkustbanan 2015 AB (Sollefteå kommun och Ånge kommun). 

Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun 

(Sollefteå kommun 2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och 

Ånge kommun 1,0 procent) och måste godkännas av alla delägare. 

Beslut från respektive ägare bör vara fattade och kommunicerade 

innan bolagsstämman 15 maj 2020.                           

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna Region 

Västernorrlands försäljning av 190 aktier i Ostkustbanan 

2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 

19 000 kronor till Timrå kommun, att godkänna Region 

Västernorrlands försäljning av 200 aktier i Ostkustbanan 

2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 

20 000 kronor till Sollefteå kommun, att godkänna Region 

Västernorrlands försäljning av 100 aktier i Ostkustbanan 

2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 

10 000 kronor till Ånge kommun, samt att ovanstående beslut 

gäller under förutsättning att samtliga delägare i bolaget 

godkänner affären (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2020-04-02). 
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Forts. § 25 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i Ostkustbanan 

2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 

19 000 kronor till Timrå kommun. Godkänna Region 

Västernorrlands försäljning av 200 aktier i Ostkustbanan 

2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 

20 000 kronor till Sollefteå kommun. Godkänna Region 

Västernorrlands försäljning av 100 aktier i Ostkustbanan 

2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 

10 000 kronor till Ånge kommun. Ovanstående beslut gäller 

under förutsättning att samtliga delägare i bolaget godkänner 

affären (kommunstyrelsens protokoll § 57/2020). 
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§ 26 Dnr 2018-000354  

Reviderad förbundsordning för Inköp 
Gävleborg. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige beslutade 30 september 2019 om en reviderad 

förbundsordning efter Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp 

Gävleborg. 

Ytterligare förändringar behöver göras i förbundsordningen för 

Inköp Gävleborg. 

Förbundsdirektören för Inköp Gävleborg har lämnat ett förslag till 

justering av förbundsordningen som nu ska antas av 

kommunfullmäktige i respektive kommun.                         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till 

reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg (kommunstyrelsens 

protokoll § 58/2020).  
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§ 27 Dnr 2020-000149  

Deltagande på distans för fullmäktige, 
kommunstyrelse och nämnd. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medge att ledamöter i kommunfullmäktige får delta på distans, 

enligt kommunallagen 5 kap. 16 §. 

2. Revidera fullmäktiges arbetsordning enligt förslaget från 

Sveriges Kommuner och Regioner och därmed inkludera 

möjligheten till deltagande på distans. Deltagande på distans ska 

anmälas till ordföranden senast en arbetsdag innan 

sammanträdet. 

3. Medge att ledamöter i kommunstyrelsen, sociala 

myndighetsnämnden, byggnadsnämnden, valnämnden och 

krisledningsnämnden får delta på distans, enligt kommunallagen 

6 kap. 24 §. 

4. Revidera kommunstyrelsens, sociala myndighetsnämndens, 

byggnämndens, valnämndens och krisledningsnämndens 

reglementen enligt förslag från Sveriges Kommuner och 

Regioner och därmed inkludera möjligheten till deltagande på 

distans. 

5. Uppdra till kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden, 

byggnämnden, valnämnden och krisledningsnämnden att besluta 

om formerna för sina ledamöters deltagande på distans. 

6. Beslutet börjar gälla när fullmäktiges protokoll är justerat.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige kan enligt 5 kap. 16 § kommunallagen ge ledamöter 

möjligheten att delta på fullmäktiges sammanträden på distans. 

Fullmäktige kan enligt 6 kap. 24 § kommunallagen ge ledamöter i 

styrelsen och övriga nämnder möjlighet att delta i 

nämndsammanträden på distans.  

För deltagande på distans krävs enligt kommunallagen att ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Möjligheten ska användas om särskilda skäl föreligger och det är upp 

till ordföranden att godkänna om närvaro får ske på distans. 

Respektive nämnd måste närmare precisera formerna för 

sammanträde på distans.      
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Forts. § 27 

 

Yrkanden 

Tor Tolander (M), med bifall av Stefan Bergh (NoP), Mandy 

Eriksson-Neu (S) och Johan Norrby (SD), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner 

det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-04-03. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar medge att 

ledamöter i kommunfullmäktige får delta på distans, enligt 

kommunallagen 5 kap. 16 §. 

3. Revidera fullmäktiges arbetsordning enligt förslaget från 

Sveriges Kommuner och Regioner och därmed inkludera 

möjligheten till deltagande på distans. Deltagande på distans ska 

anmälas till ordföranden senast en arbetsdag innan 

sammanträdet. Medge att ledamöter i kommunstyrelsen, sociala 

myndighetsnämnden, byggnadsnämnden, valnämnden och 

krisledningsnämnden får delta på distans, enligt kommunallagen 

6 kap. 24 §. Revidera kommunstyrelsens, sociala 

myndighetsnämndens, byggnämndens, valnämndens och 

krisledningsnämndens reglementen enligt förslag från Sveriges 

Kommuner och Regioner och därmed inkludera möjligheten till 

deltagande på distans. Uppdra till kommunstyrelsen, sociala 

myndighetsnämnden, byggnämnden, valnämnden och 

krisledningsnämnden att besluta om formerna för sina 

ledamöters deltagande på distans. Beslutet börjar gälla när 

fullmäktiges protokoll är justerat (kommunstyrelsens protokoll 

§ 65/2020).   

4. Kommunstyrelsen beslutar anta SKR:s förslag till former för 

deltagande i sammanträde på distans. Deltagande på distans ska 

anmälas till ordföranden senast en arbetsdag innan 

sammanträdet. Beslutet gäller under förutsättning av 

fullmäktiges beslut i ärendet kommunstyrelsens protokoll 

§ 65/2020).  
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§ 28 Dnr 2020-000052  

Avsägande av politiska uppdrag,  
Anders Elfgren (L). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Peter Åström (L) som ny ledamot i byggnadsnämnden. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2019-2022.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Anders Elfgren (L) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot 

i byggnadsnämnden. 

Fullmäktige har att välja ny ledamot till byggnadsnämnden för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.    

Yrkanden 

Per-Ola Wadin (L) föreslår Peter Åström (L) som ny ledamot i 

byggnadsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per-Ola Wadins förslag och finner 

det antaget.         

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar godkänna Anders Elfgrens (L) avsägelse samt 

att ny ledamot i byggnadsnämnden väljs vid fullmäktiges nästa 

sammanträde (fullmäktiges protokoll § 9/2020). 
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§ 29 Dnr 2019-000435  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Per Dahlström (V). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Per Dahlströms (V) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Vänsterpartiet 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Per Dahlström (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Per Dahlströms (V) avsägelse samt hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Vänsterpartiet för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.   
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§ 30 Dnr 2016-000223  

Detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 m.fl. i 
Mellanfjärden upphävs av Mark- och 
miljödomstolen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen om att Mark- och miljödomstolen har 

upphävt fullmäktiges beslut § 50/2019-04-01 att anta detaljplan för 

Jättendals-Gärde 1:13 m.fl. fastigheter i Mellanfjärden.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige antog i § 50/2019-04-01 en detaljplan för Jättendals-

Gärde 1:13 m.fl. fastigheter i Mellanfjärden. 

Detaljplanens syfte var att tillåta den verksamhet att bedrivs inom 

planområdet.  

Mark- och miljödomstolen har i dom 2020-04-21 meddelat att de 

upphäver kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.  

      

      

      

      

 

 


